
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Arbeidsmiljøutvalget den 20.04.2017

PS 13/17 Referat AMU møte 09.02.17

   Referat AMU møte 09.02.17

      Referat 09.02.17

PS 14/17 Avviksstatistikk 2016

   Avviksstatistikk 2016

PS 15/17 Avviksrapportering  1. kvartal 2017

   Avviksrapportering  1. kvartal 2017

      Håndbok for hendelser

PS 16/17 Hovedverneombudets orientering 1. kvartal 2017

   Hovedverneombudets orientering 1. kvartal 2017

PS 17/17 Bedriftshelsetjenestens orientering 1. kvartal 2017

   Bedriftshelsetjenestens orientering 1. kvartal 2017

PS 18/17 Sykefravær analyse 2014-2016

   Sykefravær analyse 2014-2016

PS 19/17 Rapport fra AKAN - utvalget

   Rapport fra AKAN - utvalget



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Møtested:  Rådhuset Undervisningsrom 

Møtedato:  20.04.2017  

Tid:   12:00  

 

TEMAMØTE: 

12:00 – Orientering om renholdsplaner i Ringerike kommune v/ Per Christian Frøislie og Åse larsen 

eiendomsforvaltning og Heidi Elin Engen avdelingsleder renhold. 

13:30 – Om IA-arbeid og sykefravær v/Knut Kirkaune arbeidslivssenteret Buskerud og Lise 

Helgesen Tyristrand. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 07.04.2017 

Trude Bredal Steinmo 

leder 
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Arkivsaksnr.: 17/495-3   Arkiv: 440  

 

Referat AMU møte 09.02.17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar referat fra 09.02.17 til orientering. 

 

  

 

 

Vedlegg 

Referat 09.02.17 
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Arkivsaksnr.: 16/4877-7   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksstatistikk 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar rapport over meldte avvik 2016 til orientering.  

 

 

 

Beskrivelse av saken  

Rutinene som lager grunnlag for å vurdere om en hendelse er et avvik eller ikke begynner å komme 

på plass i skolesektoren. Opplæring i å melde avvik gjennomføres for de ansatte i februar og mars 

2017. Det samme planlegges i samfunnssektoren. Helsesektoren og barnehagesektoren er i gang 

med systemet og er i hovedsak den sektoren som lager grunnlag for avviksstatistikken som 

presenteres i denne rapporten.  

 

Som tidligere rapportert vil det fra og med medio 2017 være mulig å utarbeide en helhetlig 

statistikk fra hele organisasjon.   

 

Avviksstatistikken fra systemet har blitt etterspurt ved flere tilsyn, bla ved tilsyn i hjemmetjenesten 

gjennomført av Buskerud kommunerevisjon (BKR).  

 

Avviksflyt  

Avvik kan meldes av alle ansatte i Ringerike kommune. Avviket går automatisk til nærmeste leder 

som har 10 dager til å behandle avviket. Hvis ikke avviket behandles innen frist går avviket 

automatisk til leder over i lederstrukturen som i tillegg har 10 dager på seg. Innmelder får alltid 

tilbakemelding på mail når behandler har behandlet avviket. Avvik kan i tillegg flyttes på tvers i 

organisasjonen hvis det er hensiktsmessig at det er andre en nærmeste leder som skal behandle 

avviket. Avvikssystemet er et dokumentasjonssystem som legger til rette for synliggjøring av 

områder som skal forbedres.  
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Avviksstatistikk  

 

Avvik totalt 

 

Avvik gruppert på status   

Alle avvik 1254 

Innmeldte avvik 1254 

Lukkede avvik 1116 

Forfalte avvik 105 
Merknad Tabellen over viser alle avvik meldt inn i 2016 

 

Avvik per måned 

 

  Jan. Feb. Mars April  Mai  Juni  Juli  Aug.  Sep.  Okt. Nov.  Des.  

Alle 0 34 77 45 46 77 82 112 161 266 376 362 

Innmeldt 0 34 52 35 27 54 56 69 139 220 304 264 

Lukket 0 10 68 27 23 51 40 91 119 194 278 224 

Forfalt 0 4 7 5 12 13 0 5 6 22 36 16 

 

 

Forklaringer: 

Alle: Antall avvik som har vært åpen noen gang i perioden. 

Innmeldt: Antall nye avvik registrert i systemet i perioden.  

Lukket: Antall avvik som ble lukket i perioden.  

Dersom et spesifikt avvik ble lukket flere ganger i perioden (pga gjenåpninger), vil det bare 

telles en gang.  

Forfalt: Antall avvik som forfalt i løpet av perioden. Dersom et spesifikt avvik forfalt flere 

ganger i perioden (pga gjenåpninger), vil det bare telles en gang. 

Alvorlighetsgrad 

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad   

Lite alvorlig 406 

Alvorlig 602 

Meget alvorlig 246 

 

Endret alvorlighetsgrad 

Endret alvorlighetsgrad   

Økt alvorlighetsgrad 28 

Senket alvorlighetsgrad 85 
Merknad: Behandler kan etter vurdering av innmeldt avvik endre alvorlighetsgraden.  
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Behandlingstid 

 

Gjennomsnittlig behandlingstid 9d:19h:37m 
 

Merknad: Systemet er satt opp til en behandlingsfrist på 10 dager før avviket går videre. I sommermånedene juni - august er fristene til 

behandling 30 dager. Resultatet for 2016 viser at fastsatt frist for å behandle et avvik overholdes.  

 

Avvik gruppert på område 

  

Avvik gruppert på område   

Barnehage 72 

Barnevern/sosiale tjenester 3 

Brann og redning 2 

Dagaktivitetstilbud 4 

Eiendom 34 

Helsestasjon 1 

Helsetjenester Transittmottak 2 

Hjemmetjeneste 337 

HMS 27 

Informasjonssikkerhet 40 

Institusjon 372 

Interkommunal legevakt 1 

Krisesenter 23 

Kultur 3 

Plan og bygg 5 

Skole 44 

Sykehjem 86 

Tildelingskontor 26 

Tjenester til funksjonshemmede 23 

Tjenester til funksjonshemmede 147 

Vann og avløp 3 

 

De 20 mest forekommende avvikstypene 

 

Avvik gruppert på område og avvikstype   

Institusjon – Annet 127 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 62 

Hjemmetjeneste – Annet 57 

Institusjon - Fall (pasienter) 56 

Hjemmetjeneste - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 39 

Tjenster til funksjonshemmede - Mangelfulljournalføring/ 
dokumentasjon 

39 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 36 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 35 

Institusjon - Legemiddel annet 32 

Informasjonssikkerhet - Nedetid på fagsystemer 28 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 28 

Sykehjem – Annet 28 
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Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 25 

Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 22 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 18 

Barnehage – Personalmangel 16 

Tjenester til funksjonshemmede – Annet 16 

Barnehage – Annet 15 

Barnehage – Personskader 15 

Hjemmetjeneste - Legemiddel feil i dosett/multidose 15 
Merknad: Avvikstype Annet avvikles fortløpende i løpet av 2017.  

 

Avvik innenfor HMS 

 

HMS - Brann/eksplosjon   1 

HMS - Manglende opplæring   1 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen   5 

HMS - Uhell med blod (stikkskader) og kroppsvæsker   1 

HMS - Annet  3 

HMS - Belysning/blending 2 

HMS - Brann/eksplosjon 1 

HMS – Inneklima 1 

HMS - Manglende rutiner 2 

HMS - Mobbing/trakassering 1 

HMS - Personfall/personskade 1 

HMS - Renhold ikke utført 1 

HMS - Stikk/kutt  1 

HMS – Støy 2 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 4 
Merknad: Det antas en underrapportering på HMS-området i avvikssystemet. Avviksområdet HMS vil derfor bli spesielt oppmerksomhet i den 

videre opplæringen av ansatte i systemet.  

 

De 20 arbeidsplassene med flest avvik 

 

Avvik gruppert på tjenestested   

Tyribo institusjon 156 

Fossetorget bofellesskap 66 

Krokenveien 17/19 bofellesskap 55 

Ullerål bofellesskap 51 

Tildelingskontoret 50 

Hønefoss oms avd 2 47 

Hov gård bofellesskap 39 

Sokna hjemmetjenester 38 

Hvelven 89 bofellesskap 37 

Hallingby hjemmetjenester 36 

Nes institusjon 35 

Færdenveien bofellesskap og dagsenter 34 

Austjord avlastning FG 33 

Hønefoss oms avd 1 33 
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Hallingby barnehage 31 

Hov hjemmetjenester 31 

Sentrum hjemmetjenester 30 

Hov allè bofellesskap 26 

Hvelven 87 barnebolig 24 

Heradsbygda barnehage 22 
Merknad: Målsettingen med avviksrapportering er utvikling og forbedring. Et høyt antall innmeldte avvik legger til rette for et godt grunnlag i 

forbedringsarbeidet.  
    

Arena for læring  

Avviksstatistikk skal tas ut av ledere på hver enhet og presenteres aktuelle utvalg, 

for eksempel MKS-grupper eller egne kvalitetsutvalg som blant annet er etablert 

innenfor helse og omsorg. Utvalgene skal med bakgrunn i statistikken arbeide 

kontinuerlig med å forbedre praksis slik at avvik unngås.  

 

I 2017 vil det arbeides spesielt med å heve kompetansen for alle ledere og ansatte 

innenfor kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette skal bidra til at avdelingene i større 

grad arbeider med læring og utvikling.  

 

Videre skal det i 2017 utarbeides en modell for kontinuerlig forbedringsarbeid 

innenfor helsesektoren der arenaer for forbedringsarbeid beskrives tydelig. Det 

foreslås en at utviklet modell blir vurdert overførbar til de øvrige sektorer. Dette 

arbeidet skal sluttføres i løpet av 2017.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at det er god fremdrift i implementering av kvalitetssystem og herunder 

arbeid med å melde avvik. Det er viktig at det etableres en god kultur for at avvik meldes og følges 

opp. Det sentrale i arbeidet er at det er stor oppmerksomhet på læring og at ansatte lærer av de feil 

som gjøres slik at kommunen kontinuerlig forbedrer tjenestene, både på et overordnet nivå, på den 

enkelte enhet og for den ansatte. 

 

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/4877-8   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering  1. kvartal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU tar statistikk fra avvikssystemet 1. kvartal 2017 til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det meldes avvik mer eller mindre fra alle sektorer i Ringerike kommune. Det har vært spesiell 

oppmerksomhet på skolesektoren i kvalitetsprosjektet de siste månedene, og alle skoler har fått eller 

skal få opplæring. Vi er fortsatt i en prosjektfase og statistikken vil derfor være ufullstendig inntil 

avvikssystemet er fullt implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig å hente ut 

nyttig og viktig informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

Arena for kvalitetsarbeid 

Helse og omsorgssektoren innfører behandling av avviksstatistikk på aktuelle arenaer for å lære av 

avvikene som er registrert. Aktuelle arenaer er eksempelvis MKS-gruppene der presentasjon av 

avviksstatistikk blir fast punkt på agendaen.  

 

Avviksflyt og opplæring 

Alle ansatte får opplæring i hvordan de finner retningslinjer, lover, forskrifter og interne rutiner og 

prosedyrer som beskriver arbeidet. Samtidig med denne opplæringen får ansatte opplæring i 

hvordan de melder avvik.  

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikker meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og Rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte har 

tilgang til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har delprosjektledere tilgang 

til avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte.  

 

 

Avviksstatistikk 1. kvartal 2017 

I tabellen nedenfor presenteres de 10 mest vanlige avvikstypene og de 10 avdelingene med flest 

avviksmeldinger i første kvartal 2017.  
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Statistikkrapport for 01.01.2017 til 31.03.2017   

    

Status på avvik innmeldt i perioden per i dag   

Åpne i dag 80 

Lukket i dag 772 

Gj.sn. behandlingstid per i dag 7d:8h:47m 

    

Avvik gruppert på status   

Alle avvik 994 

Innmeldte avvik 852 

Lukkede avvik 905 

Forfalte avvik 27 

    

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad   

Lite alvorlig 297 

Alvorlig 398 

Meget alvorlig 157 

    

Endret alvorlighetsgrad   

Økt alvorlighetsgrad 13 

Senket alvorlighetsgrad 58 

    

Gjennomsnittlig behandlingstid 11d:5h:1m 

    

Avvik gruppert på område   

Institusjon 301 

Hjemmetjeneste 203 

Barnehage 115 

Tjenester til funksjonshemmede 95 

Skole 25 

Tjenester til funksjonshemmede 23 

HMS 22 

Eiendom 19 

Tildelingskontor 18 

Informasjonssikkerhet 7 

Interkommunal legevakt 7 

Ingen 6 

Krisesenter 4 

Brann og redning 3 

Dagaktivitetstilbud 2 

Sykehjem 2 

Vann og avløp 1 
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Avvik gruppert på område og avviktype   

Institusjon - Annet 85 

Institusjon - Fall (pasienter) 74 

Barnehage - Personalmangel 58 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 45 

Institusjon - Legemiddel annet 44 

Barnehage - Personalmangel   41 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 28 

Hjemmetjeneste - Annet 24 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 24 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 22 

    

Avvik gruppert på tjenestested   

Tyribo institusjon 134 

Hallingby barnehage 107 

Hvelven 89 bofellesskap 54 

Tildelingskontoret 38 

Krokenveien 17/19 bofellesskap 37 

Hønefoss oms avd 2 33 

Fossetorget bofellesskap 31 

Sagatun bofellesskap 24 

Austjord korttid 20 

Nes institusjon 20 

    
Tabell 1. Tabellen viser avvik totalt sett og i tillegg de 10 mest vanlige avvikstyperne og de avdelinger som melder flest avvik.  

 

Avvik – kommentarer 

Statistikken viser at det det meldes omtrent 325 - 350 avvik per måned i avvikssystemet. Dette 

tallet har vært stabilt siden 4 kvartal i 2016.  

 

Totalt er det meldt avvik fra 76 avdelinger i perioden. Behandlingstiden ligger på 7 dager og er 

innenfor fristen som er satt til 10 dager.  

 

Det er legemiddelhåndtering og i hovedsak dokumentasjon tilknyttet utlevering av legemidler 

som er de mest vanlige avvikene totalt sett. Pasienter som faller er ytterliggere en stor 

utfordring innenfor helse og omsorg.  

 

Personalmangel som skyldes sykdom er i hovedsak knyttet til en barnehage. Avvikstypen 

«Annet» brukes fortsatt, men skal fases ut og erstattes av spesifikke avvikstyper.  

 

 

 

 

Oppfølging av avvik - hendelser 

Ringerike kommune skal ta i bruk hendelsesanalyse som metode for læring og kontinuerlig 

forbedring i alle kommunens tjenesteområder. Metoden for hendelsesanalyse vil være en viktig 

del i vårt kvalitetsarbeid.  
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Helse og Omsorgssektoren gjennomfører i 2017 et pilotprosjekt innenfor metoden. Gjennom 

dette arbeid søker vi svar på spørsmålene:  

 Hva skjedde? 

 Hvorfor skjedde det? 

 Hvordan forhindre gjentakelse? 

 

Inspirasjon til arbeidet er hentet fra egne erfaringer i Ringerike kommune og flere ulike kilder. 

Metoden er nært koplet mot Risikoanalyse. Hendelsesanalyse: Håndbok for helsetjenesten, 

utgitt av Helsedirektoratet i 2016 (IS-0583). Prosjekteier er Rådmannens ledergruppe, ved 

kommunalsjef helse og omsorg Christine Myhre Bråthen og kommunalsjef HR Trude Bredal 

Steinmo. Rutinen for bruk av metoden hendelsesanalyse sikrer at læring skjer og at frekvensen 

av den type hendelser går ned.  

 

Håndbok som beskriver metoden legges ved dette saksfremlegget.  

 

Rådmannens vurdering 

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer 

oppmerksomhet på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. Metoder som gir grunnlag for ny 

læring og ny praksis er en viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre 

kvalitet i tjenestene.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

Vedlegg: Håndbok hendelsesanalyse 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  16/17 

Side 13 av 20   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/249-3   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering 1. kvartal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/252-3   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 1. kvartal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Bedriftshelsetjenesten gir en muntlig orientering om status leveranse bedriftshelsetjeneste til 

Ringerike kommune.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1529-1   Arkiv: 461  

 

Sykefravær analyse 2014-2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om sykefraværet 2014-2016 og sykefravær pr. februar 

2017, til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Sykefraværet i Ringerike kommune har hatt en positiv nedgang siden 2014. Både i 2014 og 

2015 lå sykefraværet på 8,8 %. Det totale sykefraværet for 2016 ble 8 % og er det laveste 

sykefraværet kommunen har hatt siden målingene startet i 2001.  

 

Den positive trenden fortsetter inn i 2017. Sykefraværet i januar 2017 ligger 0,3 prosentpoeng 

lavere enn januar 2016. Dagens målinger for februar 2017 viser at fraværet ligger 0,7 

prosentpoeng lavere enn målingen for februar 2016.  

 

 

Innledning  

 

Sykefraværet i Ringerike kommunen lå på 8,8 % i 2014 og i 2015, og gikk ned til 8 % i 2016. 

Sammenlignet med 2015, er dette en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Den største nedgangen står 

helse og omsorg for som har redusert fra 12 % i 2015 til 10,5 % i 2016, dette tilsvarer en 

prosentvis nedgang på hele 12,5 %. Grunnskole har en liten økning i sykefraværet tilsvarende 

0,4 prosentpoeng fra 2015 til 2016, her var det også en økning fra 2014 til 2015 med 0,3 

prosentpoeng.  

 

  
  

  
Totalt 2014 Totalt 2015 Totalt 2016 

Hele kommunen 
Totalt 8,8 8,8 8,0 

Egenmeldt 0,9 1,1 1,0 

  Korttid  1,4 1,7 1,6 

  Langtid 6,4 6,0 5,4 
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Administrasjon og 
fellesutgifter 

Totalt 6,2 6,5 5,6 

Egenmeldt 0,7 0,8 1,0 

  Korttid 0,9 0,6 0,9 

  Langtid 4,2 5,1 3,7 

Barnehage 
Totalt 9,6 9,8 8,8 

Egenmeldt 1,4 1,6 1,4 

  Korttid 1,5 2 1,6 

  Langtid 6,7 6,2 5,8 

Grunnskole 
Totalt 5,4 5,7 6,1 

Egenmeldt 0,8 0,9 0,8 

  Korttid 0,9 1,0 1,1 

  Langtid 3,7 3,8 4,2 

Spesielle tiltak barn og 
unge 

Totalt 8,8 6,8 7,6 

Egenmeldt 0,9 1,1 1,2 

  Korttid 1,2 1,8 1,4 

  Langtid 6,7 3,9 5,0 

Kulturtjenesten 
Totalt 6,8 5,2 5,0 

Egenmeldt 0,6 0,4 0,7 

  Korttid 0,5 0,4 1,4 

  Langtid 5,7 4,4 2,9 

Helse og omsorg  
Totalt 11,9 12 10,5 

Egenmeldt 0,8 1,2 1,1 

  Korttid 1,9 2,3 2,1 

  Langtid 9,2 8,5 7,3 

Samfunn (Tekniske 
områder) 

Totalt 5,4 6,1 4,9 

Egenmeldt 0,8 1,0 0,9 

  
Korttid 1,0 1,3 1,2 

Langtid 3,6 3,7 2,8 

 

Figur.1 Sykefravær sammenligner 2014, 2015 og 2016 totalt og fordelt på områder 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi på de ulike former for sykefravær, så har langtidsfraværet gått jevnt nedover de siste 3 

årene. Det siste året har også korttidsfraværet og bruk av egenmeldinger gått ned. Det er 

totalt sett en positiv utvikling i sykefraværet i perioden 2014 – 2016: 
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Sykefraværet varierer med årstidene og følger tilnærmet det samme mønsteret hvert år, selv om 

nivået reduseres: 

 

 
 

 

Sykefravær januar og februar – 2016 og 2017 

 

  
  

  
Januar 2016 Januar 2017 

  
Februar 2016 Februar 2017 
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Hele kommunen 
Totalt 9,9 9,6 10,3 9,6 

Egenmeldt 1,4 1,6 1,3 1,3 

  Korttid  3,1 2,1 3,0 2,2 

  Langtid 5,4 5,9 5,9 6,1 

Administrasjon og 
fellesutgifter 

Totalt 9,7 7,9 8,9 7,8 

Egenmeldt 2,5 0,7 1,6 2,1 

  Korttid 2,6 1,9 2,0 0 

  Langtid 4,6 5,3 5,1 5,7 

Barnehage 
Totalt 11,5 10,2 11,3 11,2 

Egenmeldt 2,2 1,5 2,0 1,6 

  Korttid 4,6 1,8 3,5 1,8 

  Langtid 4,7 6,9 5,7 7,8 

Grunnskole 
Totalt 7,3 7,5 9,2 8,6 

Egenmeldt 1,3 1,1 1,5 0,8 

  Korttid 2,2 1,4 2,5 1,7 

  Langtid 3,8 5,0 5,2 6,1 

Spesielle tiltak barn og 
unge 

Totalt 8,2 8,3 5,3 9,2 

Egenmeldt 2,1 2,1 1,2 1,3 

  Korttid 2,4 0,8 0,9 2,4 

  Langtid 3,7 5,4 3,2 5,5 

Kulturtjenesten 
Totalt 8,5 5,3 15,4 7,8 

Egenmeldt 2,6 0,6 1,3 0,6 

  Korttid 2,0 0,7 8,4 0 

  Langtid 3,9 4,0 5,7 7,2 

Helse og omsorg  
Totalt 12,2 12,4 12,4 11,8 

Egenmeldt 1,1 2,0 1,1 1,5 

  Korttid 3,9 2,8 4,1 3,3 

  Langtid 7,2 7,6 7,3 7,0 

Samfunn (Tekniske 
områder) 

Totalt 7,6 5,9 7,5 4,9 

Egenmeldt 1,5 1,9 1,4 1,5 

  
Korttid 1,9 1,3 1,3 1,0 

Langtid 4,2 2,7 4,8 2,4 

 

Det totale fraværet i januar og februar 2017 ligger på samme nivå, med 9,6 %.  

Sammenligner vi målingene for februar 2016 mot februar 2017, så har alle sektorene redusert 

sitt totale fravær, unntatt sektor Spesialtiltak barn og unge som har hatt en stor økning. 

Barnehagene den laveste reduksjonen på 0,1 prosentpoeng – Kultur og Samfunn de største 

reduksjonene, i forhold til samme tid i fjor. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at sykefraværet i kommunen reduseres. Kommunens ledere 

jobber kontinuerlig med sykefraværet i sine enheter og rådmannen forutsetter at dette arbeidet 

optimaliseres. Kommunalsjefene følger enhetene nøye og er i dialog med de enhetsledere med 

størst utfordringer. Likeledes ser rådmannen viktigheten av å se til de enheter med et lavt 

sykefravær, for å lære av ulikheter og bedre nærværsarbeidet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-1   Arkiv: 444  

 

Rapport fra AKAN - utvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmilløutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

AMU har bedt om kort statusrapport fra AKAN-utvalget ved AMU-møter. 

 

Beskrivelse av saken 

 Retningslinjene er under utarbeidelse i tråd med handlingsplan. 

 Hjelpeverktøy til «den vanskelige samtalen»/ e-læring er publisert på intranett 

 Antall pågående AKAN-avtaler totalt: 2 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar statusrapport fra AKAN-utvalget til orientering. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/495-3   Arkiv: 440  

 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

Referat AMU møte 09.02.17  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar referat fra 09.02.17 til orientering. 

 

  

 

 

Vedlegg 

Referat 09.02.17 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4877-7   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksstatistikk 2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar rapport over meldte avvik 2016 til orientering.  
 

 

 
 
Beskrivelse av saken  
Rutinene som lager grunnlag for å vurdere om en hendelse er et avvik eller ikke begynner 
å komme på plass i skolesektoren. Opplæring i å melde avvik gjennomføres for de ansatte i 
februar og mars 2017. Det samme planlegges i samfunnssektoren. Helsesektoren og 
barnehagesektoren er i gang med systemet og er i hovedsak den sektoren som lager 
grunnlag for avviksstatistikken som presenteres i denne rapporten.  
 
Som tidligere rapportert vil det fra og med medio 2017 være mulig å utarbeide en helhetlig 
statistikk fra hele organisasjon.   
 
Avviksstatistikken fra systemet har blitt etterspurt ved flere tilsyn, bla ved tilsyn i 
hjemmetjenesten gjennomført av Buskerud kommunerevisjon (BKR).  
 
Avviksflyt  
Avvik kan meldes av alle ansatte i Ringerike kommune. Avviket går automatisk til 
nærmeste leder som har 10 dager til å behandle avviket. Hvis ikke avviket behandles innen 
frist går avviket automatisk til leder over i lederstrukturen som i tillegg har 10 dager på 
seg. Innmelder får alltid tilbakemelding på mail når behandler har behandlet avviket. Avvik 
kan i tillegg flyttes på tvers i organisasjonen hvis det er hensiktsmessig at det er andre en 
nærmeste leder som skal behandle avviket. Avvikssystemet er et dokumentasjonssystem 
som legger til rette for synliggjøring av områder som skal forbedres.  
 
Avviksstatistikk  
 
Avvik totalt 



 
Avvik gruppert på status  

Alle avvik 1254 

Innmeldte avvik 1254 

Lukkede avvik 1116 

Forfalte avvik 105 
Merknad Tabellen over viser alle avvik meldt inn i 2016 

 
Avvik per måned 

 

 Jan. Feb. Mars April  Mai  Juni  Juli  Aug.  Sep.  Okt. Nov.  Des.  

Alle 0 34 77 45 46 77 82 112 161 266 376 362 

Innmeld
t 

0 34 52 35 27 54 56 69 139 220 304 264 

Lukket 0 10 68 27 23 51 40 91 119 194 278 224 

Forfalt 0 4 7 5 12 13 0 5 6 22 36 16 

 

 

Forklaringer: 

Alle: Antall avvik som har vært åpen noen gang i perioden. 

Innmeldt: Antall nye avvik registrert i systemet i perioden.  

Lukket: Antall avvik som ble lukket i perioden.  

Dersom et spesifikt avvik ble lukket flere ganger i perioden (pga gjenåpninger), vil det bare 

telles en gang.  

Forfalt: Antall avvik som forfalt i løpet av perioden. Dersom et spesifikt avvik forfalt flere 

ganger i perioden (pga gjenåpninger), vil det bare telles en gang. 

Alvorlighetsgrad 

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad  

Lite alvorlig 406 

Alvorlig 602 

Meget alvorlig 246 

 

Endret alvorlighetsgrad 

Endret alvorlighetsgrad  

Økt alvorlighetsgrad 28 

Senket alvorlighetsgrad 85 
Merknad: Behandler kan etter vurdering av innmeldt avvik endre alvorlighetsgraden.  

 

 

 

Behandlingstid 

 



Gjennomsnittlig behandlingstid 9d:19h:37m 
 

Merknad: Systemet er satt opp til en behandlingsfrist på 10 dager før avviket går videre. I sommermånedene juni - august er fristene til 

behandling 30 dager. Resultatet for 2016 viser at fastsatt frist for å behandle et avvik overholdes.  

 

Avvik gruppert på område 

  

Avvik gruppert på område  

Barnehage 72 

Barnevern/sosiale tjenester 3 

Brann og redning 2 

Dagaktivitetstilbud 4 

Eiendom 34 

Helsestasjon 1 

Helsetjenester Transittmottak 2 

Hjemmetjeneste 337 

HMS 27 

Informasjonssikkerhet 40 

Institusjon 372 

Interkommunal legevakt 1 

Krisesenter 23 

Kultur 3 

Plan og bygg 5 

Skole 44 

Sykehjem 86 

Tildelingskontor 26 

Tjenester til funksjonshemmede 23 

Tjenester til funksjonshemmede 147 

Vann og avløp 3 

 

De 20 mest forekommende avvikstypene 

 

Avvik gruppert på område og avvikstype  

Institusjon – Annet 127 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 62 

Hjemmetjeneste – Annet 57 

Institusjon - Fall (pasienter) 56 

Hjemmetjeneste - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 39 

Tjenster til funksjonshemmede - Mangelfulljournalføring/ 
dokumentasjon 

39 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 36 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 35 

Institusjon - Legemiddel annet 32 

Informasjonssikkerhet - Nedetid på fagsystemer 28 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 28 

Sykehjem – Annet 28 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 25 



Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 22 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 18 

Barnehage – Personalmangel 16 

Tjenester til funksjonshemmede – Annet 16 

Barnehage – Annet 15 

Barnehage – Personskader 15 

Hjemmetjeneste - Legemiddel feil i dosett/multidose 15 
Merknad: Avvikstype Annet avvikles fortløpende i løpet av 2017.  

 

Avvik innenfor HMS 

 

HMS - Brann/eksplosjon   1 

HMS - Manglende opplæring   1 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen   5 

HMS - Uhell med blod (stikkskader) og kroppsvæsker   1 

HMS - Annet  3 

HMS - Belysning/blending 2 

HMS - Brann/eksplosjon 1 

HMS – Inneklima 1 

HMS - Manglende rutiner 2 

HMS - Mobbing/trakassering 1 

HMS - Personfall/personskade 1 

HMS - Renhold ikke utført 1 

HMS - Stikk/kutt  1 

HMS – Støy 2 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 4 
Merknad: Det antas en underrapportering på HMS-området i avvikssystemet. Avviksområdet HMS vil derfor bli spesielt oppmerksomhet i den 

videre opplæringen av ansatte i systemet.  

 

De 20 arbeidsplassene med flest avvik 

 

Avvik gruppert på tjenestested  

Tyribo institusjon 156 

Fossetorget bofellesskap 66 

Krokenveien 17/19 bofellesskap 55 

Ullerål bofellesskap 51 

Tildelingskontoret 50 

Hønefoss oms avd 2 47 

Hov gård bofellesskap 39 

Sokna hjemmetjenester 38 

Hvelven 89 bofellesskap 37 

Hallingby hjemmetjenester 36 

Nes institusjon 35 

Færdenveien bofellesskap og dagsenter 34 

Austjord avlastning FG 33 

Hønefoss oms avd 1 33 

Hallingby barnehage 31 



Hov hjemmetjenester 31 

Sentrum hjemmetjenester 30 

Hov allè bofellesskap 26 

Hvelven 87 barnebolig 24 

Heradsbygda barnehage 22 
Merknad: Målsettingen med avviksrapportering er utvikling og forbedring. Et høyt antall innmeldte avvik legger til rette for et godt grunnlag i 

forbedringsarbeidet.  
  

Arena for læring  

Avviksstatistikk skal tas ut av ledere på hver enhet og presenteres aktuelle utvalg, 

for eksempel MKS-grupper eller egne kvalitetsutvalg som blant annet er etablert 

innenfor helse og omsorg. Utvalgene skal med bakgrunn i statistikken arbeide 

kontinuerlig med å forbedre praksis slik at avvik unngås.  

 

I 2017 vil det arbeides spesielt med å heve kompetansen for alle ledere og ansatte 

innenfor kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette skal bidra til at avdelingene i større 

grad arbeider med læring og utvikling.  

 

Videre skal det i 2017 utarbeides en modell for kontinuerlig forbedringsarbeid 

innenfor helsesektoren der arenaer for forbedringsarbeid beskrives tydelig. Det 

foreslås en at utviklet modell blir vurdert overførbar til de øvrige sektorer. Dette 

arbeidet skal sluttføres i løpet av 2017.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at det er god fremdrift i implementering av kvalitetssystem og 
herunder arbeid med å melde avvik. Det er viktig at det etableres en god kultur for at avvik 
meldes og følges opp. Det sentrale i arbeidet er at det er stor oppmerksomhet på læring og 
at ansatte lærer av de feil som gjøres slik at kommunen kontinuerlig forbedrer tjenestene, 
både på et overordnet nivå, på den enkelte enhet og for den ansatte. 
 

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

Avviksrapportering  1. kvartal 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar statistikk fra avvikssystemet 1. kvartal 2017 til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det meldes avvik mer eller mindre fra alle sektorer i Ringerike kommune. Det har vært spesiell 

oppmerksomhet på skolesektoren i kvalitetsprosjektet de siste månedene, og alle skoler har fått eller 

skal få opplæring. Vi er fortsatt i en prosjektfase og statistikken vil derfor være ufullstendig inntil 

avvikssystemet er fullt implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig å hente ut 

nyttig og viktig informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

Arena for kvalitetsarbeid 

Helse og omsorgssektoren innfører behandling av avviksstatistikk på aktuelle arenaer for å lære av 

avvikene som er registrert. Aktuelle arenaer er eksempelvis MKS-gruppene der presentasjon av 

avviksstatistikk blir fast punkt på agendaen.  

 

Avviksflyt og opplæring 

Alle ansatte får opplæring i hvordan de finner retningslinjer, lover, forskrifter og interne rutiner og 

prosedyrer som beskriver arbeidet. Samtidig med denne opplæringen får ansatte opplæring i 

hvordan de melder avvik.  

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikker meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og Rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte har 

tilgang til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har delprosjektledere tilgang 

til avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte.  

 

 

Avviksstatistikk 1. kvartal 2017 



- 

I tabellen nedenfor presenteres de 10 mest vanlige avvikstypene og de 10 avdelingene med flest 

avviksmeldinger i første kvartal 2017.  
 

Statistikkrapport for 01.01.2017 til 31.03.2017  

  

Status på avvik innmeldt i perioden per i dag  

Åpne i dag 80 

Lukket i dag 772 

Gj.sn. behandlingstid per i dag 7d:8h:47m 

  

Avvik gruppert på status  

Alle avvik 994 

Innmeldte avvik 852 

Lukkede avvik 905 

Forfalte avvik 27 

  

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad  

Lite alvorlig 297 

Alvorlig 398 

Meget alvorlig 157 

  

Endret alvorlighetsgrad  

Økt alvorlighetsgrad 13 

Senket alvorlighetsgrad 58 

  

Gjennomsnittlig behandlingstid 11d:5h:1m 

  

Avvik gruppert på område  

Institusjon 301 

Hjemmetjeneste 203 

Barnehage 115 

Tjenester til funksjonshemmede 95 

Skole 25 

Tjenester til funksjonshemmede 23 

HMS 22 

Eiendom 19 

Tildelingskontor 18 

Informasjonssikkerhet 7 

Interkommunal legevakt 7 

Ingen 6 

Krisesenter 4 

Brann og redning 3 

Dagaktivitetstilbud 2 

Sykehjem 2 



- 

Vann og avløp 1 

  

Avvik gruppert på område og avviktype  

Institusjon - Annet 85 

Institusjon - Fall (pasienter) 74 

Barnehage - Personalmangel 58 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 45 

Institusjon - Legemiddel annet 44 

Barnehage - Personalmangel   41 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 28 

Hjemmetjeneste - Annet 24 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 24 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 22 

  

Avvik gruppert på tjenestested  

Tyribo institusjon 134 

Hallingby barnehage 107 

Hvelven 89 bofellesskap 54 

Tildelingskontoret 38 

Krokenveien 17/19 bofellesskap 37 

Hønefoss oms avd 2 33 

Fossetorget bofellesskap 31 

Sagatun bofellesskap 24 

Austjord korttid 20 

Nes institusjon 20 

  
Tabell 1. Tabellen viser avvik totalt sett og i tillegg de 10 mest vanlige avvikstyperne og de avdelinger som melder flest avvik.  

 

Avvik – kommentarer 

Statistikken viser at det det meldes omtrent 325 - 350 avvik per måned i avvikssystemet. Dette 

tallet har vært stabilt siden 4 kvartal i 2016.  

 

Totalt er det meldt avvik fra 76 avdelinger i perioden. Behandlingstiden ligger på 7 dager og er 

innenfor fristen som er satt til 10 dager.  

 

Det er legemiddelhåndtering og i hovedsak dokumentasjon tilknyttet utlevering av legemidler 

som er de mest vanlige avvikene totalt sett. Pasienter som faller er ytterliggere en stor 

utfordring innenfor helse og omsorg.  

 

Personalmangel som skyldes sykdom er i hovedsak knyttet til en barnehage. Avvikstypen 

«Annet» brukes fortsatt, men skal fases ut og erstattes av spesifikke avvikstyper.  

 

 

 

 

Oppfølging av avvik - hendelser 



- 

Ringerike kommune skal ta i bruk hendelsesanalyse som metode for læring og kontinuerlig 

forbedring i alle kommunens tjenesteområder. Metoden for hendelsesanalyse vil være en viktig 

del i vårt kvalitetsarbeid.  

 

Helse og Omsorgssektoren gjennomfører i 2017 et pilotprosjekt innenfor metoden. Gjennom 

dette arbeid søker vi svar på spørsmålene:  

 Hva skjedde? 

 Hvorfor skjedde det? 

 Hvordan forhindre gjentakelse? 

 

Inspirasjon til arbeidet er hentet fra egne erfaringer i Ringerike kommune og flere ulike kilder. 

Metoden er nært koplet mot Risikoanalyse. Hendelsesanalyse: Håndbok for helsetjenesten, 

utgitt av Helsedirektoratet i 2016 (IS-0583). Prosjekteier er Rådmannens ledergruppe, ved 

kommunalsjef helse og omsorg Christine Myhre Bråthen og kommunalsjef HR Trude Bredal 

Steinmo. Rutinen for bruk av metoden hendelsesanalyse sikrer at læring skjer og at frekvensen 

av den type hendelser går ned.  

 

Håndbok som beskriver metoden legges ved dette saksfremlegget.  

 

Rådmannens vurdering 

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer 

oppmerksomhet på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. Metoder som gir grunnlag for ny 

læring og ny praksis er en viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre 

kvalitet i tjenestene.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

Vedlegg: Håndbok hendelsesanalyse 
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HÅ  NDBOK FOR HENDELSER
Slik gjør vi det hos oss –
Læring av hverdagens hendelser

Pilot prosjekt. Helse og Omsorg.

Ringerike Kommune 15.mars 2017

1. utgave
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Forord

Ringerike kommune ønsker å ta i bruk hendelsesanalyse som metode for læring og
kontinuerlig forbedring i alle kommunens tjenesteområder. Vi ønsker å lære av hverdagens
hendelser, og ønsker at det te analyseverktøyet skal v ære en viktig del i vårt kvalitetsarbeid .

Helse og Omsorgs sektor gjennomfører i 2017 et pilotprosjekt. I pilotperioden vil vi hente
erfaringer fra lokale gjennomganger og hendelsesanalyser . Gjennom dette arbeid søker vi
svar på spørsmålene:

Hva skjedde?
Hvorfor skjedde det?

Hvordan forhindre gjentakelse?

Inspirasjon til arbeidet er hentet fra egne erfaringer i Ringerike kommune og flere ulike
kilder . M etoden er nært koplet mot Risikoanalyse. Hendelsesanalyse: Håndbok for
helsetjenesten, utgitt av Helsedirektoratet i 2016 (IS - 0583).

Prosjekteier er Rådmann ens ledergruppe, ved kommunalsjef helse og omsorg Christine
Myhre Bråthen og kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo.

Ta godt i mot denne første arbeidsutgave av H åndboken .

Bruk den og kom gjerne med ideer til forbedring og utvikling.

God fornøyelse

1.april 2017

Christine Myhre Bråthen Trude Bredal Steinmo
Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef HR

B oken er 1.utgave, utarbeidet av:

Astrid Lundesgaa rd, kompetanse rådgiver HR, Marianne Holthe Hellestad,
samhandlingskoordinator; Heidi Lafton, enhets leder Hønefoss sykehjem, Kari Gj e rdingen
Henriksen , jurist tildelingskontoret, og Karin Møller, kommuneoverlege.
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Innledning

Gjennomgang etter hverdagens hendelser skal bidra til kontinuerlig forbedring gjennom
erfaringslæring i organisasjonen. Vi lærer best av egne erfaringer når:

- vi får anledning til å fortelle og høre historien i trygge omgivelser, med plass t il det uvisse og
til spørsmål

- historien er gjenkjennbar – og fortelles i nær relasjon til vår egen hverdag og i nær relasjon til
hendelsen

- vi har mulighet til kontinuerlig å korrigere våre tjenester i nær relasjon til erfaringene

Det gir oss mulighet for kontinuerlig forbedring. Læringspotentiale finnes i nesten alle hverdagens
hendelser – både de som går bra og de som ikke går som planlagt. Det er mulig å lære noe hver dag!
Å gjøre en lokal gjennomgang skal derfor være en lett tilgjengelig rutine i alle avdelinger.

Omfanget av gjennomgangen avhenger av hvilke konsekvenser hendelsen har hatt – se fig. 1.
Hendelser med alvorlige konsekvenser krever en mer omfattende gjennomgang. I håndboken
omtales denne gjennomgangen som en hendelsesanalyse. En alvorlig hendelse er en hendelse som
har hatt et betydelig omfang (flere involverte) og/eller betydelig skade for de berørte. Som alvorlig
hendelse regnes dødsfall eller behov for korrigerende behandling (innleggelse), samt hendelser som
medfører skader eller var ige men.

Fokus i en gjennomgang rettes mot hendelsen og de omstendigheter, som den inntraff i. Den retter
seg ikke mot konsekvensene. Sentrale spørsmål er:

1. Hva hendte?
2. Hvorfor hendte det?
3. Hvordan forhindre gjentakelse?

Hendelsesa nalysens fokus kan illust reres Fig.1: Hendelses - propellen

Hendelse

Situasjon

Kom
petanse

O
rganisasjon Ko

ns
ek
ve
ns

Hendelsesanalyse

Alvorlighetsgrad
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Et tilsvarende perspektiv kan legges på hendelser, der alt går som «det skal». Da blir det siste
spørsmålet: Hvordan legge til rette for at det ikke kan skje igjen?

Håndboken er ment som en «kokebok» til bruk i Helse og Omsorg i pilotprosjektperioden 201 7. Det
er et utviklingsdokument, som må justeres fortløpende. Målet er å etablere en håndbok som kan
benyttes i alle kommunens tjenesteområder.
Gjennomgang og læring av hverdagens hendelser er et sentralt element i et fullverdig arbeid med
kontinuerlig fo rbedring av tjenestene.

Fig. 2 : Oversikt – hvilken type gjennomgang skal jeg velge ved en hendelse?

Hendelse
Overblikk: Hva er hendt?

Noe å lære?

Alvorlig hendelse?
Dødsfall?

Innleggelse?

Skade?

Meldes til
kommuneoverlege

og enhetsleder

Innhent bistand

Vurderer
hendelsesanalyse

Ikke
alvorlig

Lokal gjennomgang
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Lokal gjennomgang – ikke alvorlig hendelse.

Oversikt (vedlegg 2)

Rolle Ansvar Trinn
Enhetsleder Vurderer hendelsens alvorlighet sammen med

avdelingsleder. Ved behov konfer eres med
kommuneoverlege eller kommunalsjef.
Bistår avdelingsleder

6 - 7

Avdelingsleder Gjennomfører alle trinn
Varsler enhetsleder om at analysen gjennomføres.
Er i Kontakt med pasient, pårørende og involvert
personell i akutt og oppfølgingsfasen

1 - 6

Medarbeidere Skrive egen logg etter hendelser
Delta i gjennomgang og oppfølging

3,4,5 og 7

Analyse veiledere Bistår avdelingsleder ved ønske

Oppskrift
Hvorfor lokal gjennomgang ?

- Erfarings læring – hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på, fokus rettes mot
hendelsen og rammevilkår for tjenesten. Ikke på enkelt personer ell er på
konsekvensen av hendelsen

- Felles situasjonsforståelse – hva hendte?
- Fokus på dokumentasjon

Trinn 1: Initiere. Når skal lokal gjennomgang utfø res
Medarbeidere, pasienter, pårørende eller avdelingsledere finner hendelser i hverdagen, som
vurderes å kunne gi mulighet for læring i avdelingen . Lokal gjennomgang gjennomføres :

- n år konsekvensen av hendelsen ikke er alvorlig eller livstruende for pasient eller
medarbeidere (om alvorlig: se Hendelsesanalyse)

- v ed alvo rlige hendelser eller tvil: Ta kontakt med Akut t - hjelpere blant analyseveilere
- Avdelingsleder tar umiddelbart kontakt med involvert personale, pasient og/eller

pårørende: gir informasjon og invitasjon til samtale.

Trinn 7:
Implement
ering

Trinn 6:
Rapporteri

ng

Trinn 5:
Identifiser

Trinn
4:Beskrive
hendelsesf

orløpet

Trinn 3:
Møtes

Trinn 2.:
Dokument

asjon

Trinn 1:
Initiere
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Trinn 2: Dokumentasjon
- Involverte skriver egen logg over hendelsen .
- Avdelingsleder innhenter tilgjengelig skriftlig informasjon om hendelsen, inkl. logg

(trinn 2) .
Revurder: er det enkelte medarbeidere som trenger å snakke om det som hendte før
felles gjennomgang – ta initiativ til en samtale.

- Avdelingsleder markerer en tids linje på oversiktsar k (bruk tusj ) med nøkkel hendel ser

Trinn 3: Møte s
- Alle involverte medarbeidere samles. Møtet avholdes optimalt innen 72 t.etter

hendelsen, senest 2 uker etter hendelsen. Varighet 2 timer. Det er møteplikt (trinn 3)
- Inviter medarbeidere muntlig, optimalt ved direkte kontakt, sekundært på te lefon,

tertiært i brev.
- Møteleder: avdelingsleder. Be om bistand fra analyseveileder.
- I møtet benyttes: post - it lapper, vanlige penner, bred tusj og ark ( flippover papir –

eller gråpapir fra rull/papirduk , settes opp på veggen med tape

Trinn 4: Beskrive hendelsesforløpet
- Det etableres en konkret hendelsesoversikt med tidslinje. Alle beskriver sin

opplevelse av hendelsen. Om flere «skift» er involvert samles medarbeiderne i
tilsvarende grupper, som presentere en felles op plevelse i plenum

Trinn 5: Identifiser
- Når felles situasjonsforståelse er etablert : Hva kan vi lære av dette?
- Revurder: er det enkelte medarbeidere som trenger å snakke om det som hendte –

ta initiativ til en samtale.

Trinn 6: Rapportering
- Avdelingsleder skriver en rapport, som skal inneholde: Sammendrag, kort

hendelsesbeskrivelse, læringspunkter med forslag til tiltak (vedlegg 1 ). Obs: er det
fortsatt relevant med kun lokal gjennomgang – eller må det ytterligere undersøkelser
til? Er det noe andre kan ha nytte av?

- Rapporten leses av involverte – korrekt forstått?

Trinn 7: Læring
- Hendelsesan alysen presenteres på personal møte med drøfting av læringspunkter o g

forslag til tiltak
- Lokale tiltak implementeres
- Møte med involverte 6 - 8 uk er etter hendelsen : hvordan er det gått, n ye

læringspunkter? Varighet 1 t



Læring av Hendelser

8

-
Trinn 7+: Generalisering

- Hendelsesanalysen forelegges kommunalsjef og presenteres i ledermøte i helse og
omsorg. Er det noe andre kan ha nytte av?

- Kop i av rapport til kommuneoverlege, k valitetsleder og til kompetanse rådgiver HR .
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Hendelsesanalyse – Alvorlig hendelse
Oversikt (vedlegg 3)

* Kompetanasekrav: gjennomført kurs i hendelsesanalyse ved Helsedirektoratet.

Trinn 9:
Oppfølgi

ng

Trinn 8:
Beslutte

Trinn 7:
Sluttrap

port

Trinn 6:
Læringsp

unkt

Trinn 5:
Analyse

Trinn 4:
Beskrive

Trinn 3:
Møte og
intervju

Trinn 2:
Dokume
ntasjon

Trinn 1:
Initiere

Rolle Ansvar Trinn
Kommunalsjef Er o ppdragsgiver: Initiere analyse med

analyseteam , m otta sluttrapport, beslutte tiltak
og sikre oppfølging
Aggregere hendelsesanalyser

Trinn 1, 8, og 9

Enhetsleder Vurderer hendelsens alvorlighet sammen med
avdelingsleder og kommuneoverlege
Bistår avdelingsleder, v arsler kommunalsjef

Kommuneoverlege Motta melding, vurdere medisinsk forsvarlighet -
Avdelingsleder Varsler om hendelsen til enhetsleder og

kommuneoverlege,
Ber om bistand fra ak utt - analyseveileder
Samler inn alt tilgjengelig skriftlig materiale og sikre
loggføring
Er i k ontakt med pasient, pårørende og involvert
personell i akutt og oppfølgingsfasen

Før analyse
Tilgjengelig for
analyseleder

Analyseveiledere
«Akutt « - hjelper

Er den «akutte hjelper» for avdelingen (bistår
avdelingsleder) ved alvorlige hendelser
Krav til kompetanse: *

Trinn 2 - 7

Analyser leder Leder en hendelsesanalyse et ter oppdrag fra
kommunalsjef.
Krav til kompetanse: *

Analyseteam Gjennomfører analyse og rapportering, samt
informasjonsinnhenting sammen med
analyseleder. Består av 4 - 6 medlemmer
Krav til kompetanse: *

Trinn 2 - 7

Medarbeidere Skrive e gen logg etter hendelser. Delta i møter
med gjennomgang, evt intervju og oppfølging

3,4, 9.
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Oppskrift

Hvorfor hendelsesanalyse
- Erfarings læring – hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på, fokus rettes mot

hendelsen og rammevilkår for tjenesten. Ikke på enkelt personer ell er på
konsekvensen av hendelsen

- Alvorlige hendelser krever gjennomgang. Sentralt er å etablere en felles
situasjonsforståelse – hva hendte?

- Fokus på dokumentasjon

Trinn 1: N år er hendelsesanalyse relevant?
Melding om alvorlige hendelser kan komme fra medarbeidere i organisasjonen,
kommuneoverlege, ledere, samarbeidspart nere, pårørende eller pasienter
Hendelsesanalyse gjennomføres når:

o konsekvensen av hendelsen er alvorlig (død, innleggelseskrevende, medfører
skade for pasient), eller er livstruende for pasient eller medarbeidere

o samme hendelse gjentar seg flere ganger i organisasjonen (risiko basert
analyse)

VIKTIG: UANSETT om det blir utført hendelsesanalyse eller ikke :
- Avdelingsleder tar umiddelbart etter hendelse kontakt med involvert personale,

pasient og/eller pårørende: gir informasjon og invitasjon til samtale.
- Vurder: er det enkelte medarbeidere som trenger å snakke om det som hendte – ta

initiativ til en samtale.

Trinn 1 og 2 : Vurdere om hendelse sanalyse skal utføres
- Analyseleder innhenter tilgjengelig skriftlig informasjon og etablere en fore løpig

oversikt .
- Involverte skriver egen logg over hendelsen så rask som mulig ett er hendelsen
- Avdelingsleder finner tilgjengelig skriftlig informasjon om hendelsen, inkl. logg (trinn

2), som leveres til analyseleder
Beslutning

- Kommunalsjef be slutter i samråd med kommuneoverlege om det skal gjennomføres
en hendelsesanalyse. Forventet tidsbruk: 40 timer, forventet varighet 3 - 4 uker, med
start optimalt inn en 72 t imer , og senest 2 uker etter hendelsen.

- Sammensetting av Analyseteam gjøres av kommunalsjef etter råd fra analyseleder og
kommuneoverlege. Det nedsettes en analysegruppe som er a nsvarlig for kontakt
med avdelingen (Analyseled er og et medlem av analyseteam)

- Kommuneoverlege vurderer behov for varsling til H elsetilsynet
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Trinn 2+ : Dokumentasjon.
- Analyseleder og avdelingsleder etablere en grov tidslinje over hendelsen på

oversiktsark (tusj pen) med datoer og evt. nøkkel hendelser

Trinn 3: Møte involverte
- Alle involverte medarbeidere samles. Møt et avholdes optimalt innen 72 timer etter

hendelsen, senest 2 uker etter hendelsen. Varighet 2 timer. Det er møteplikt (trin n 3)
- Analyseleder og avdeli ngsleder er ansvarlige for å invitere relevante medarbeider.

Invitasjon bør være mundtlig, optimalt ved direkte kontakt, sekundært på t elefon,
tertiært i brev.

- I møtet benyttes: post - it lapper, vanlige penner, bred tusj og ark til å etablere
tidsov ersikt ( flippover papir – eller grå papirrull /papirduk , settes opp på veggen med
tape). Ansvarlig: avdelingsleder

- A nalyseleder er møteleder . Det deltar to fra analyseteamet (en leder og et medlem
( = analysegruppe ) )

Trinn 4: Beskrive
- De t etableres en konkret hendelsesoversikt med tidslinje. Alle beskriver sin

opplevelse av hendelsen. Om flere «skift» er involvert samles medarbeiderne i
tilsvarende grupper, som presenter e en felles opplevelse i plenum (trinn 4)

Trinn 4+: Supplerende informasjon
- Analyse grup pen avgjør behov for supplerende intervju med enkelt personer, og

organiserer intervju i samråd med avdelingsleder. Bør skje innen 2 uker etter
hendelsen. Intervju gjennomføres av analyseleder og et medlem av analyseteam
(analysegru ppe ) ) . Et intervju varer max. 1 t ime . Invitasjon til intervju gis opt imalt
mundtlig og direkte, sekundæ rt på telefon, tertiært i brevform . Det er møte plikt til
intervju

- Revurder: er det enkelte medarbeidere som trenger å snakke om det som hendte –
ta init iativ til en samtale.

Trinn 5 og 6 : Analyseteamets arbeid
Det tas utgangspunkt i metoden presentert i «Hendelsesanalyse. Håndbok for
helsetjenesten», utarbeidet av Helsedirektoratet

- Grafisk fremstilling av hendelsen ved analysegruppen
- Konfirmere at hendelsen er korrekte beskrevet – gjøres med avdelingsleder
- Analyseteamet gjennomføre analyse av hendelsen (identifiserer sentrale

delhendelser, brist (feil - hendelser) og bakomliggende årsaksforklaringer (hvorfor -
derfor) , samt klargjør mulige tiltak)

- Forventet varighet: 2 møter a 2 - 4 timer
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Trinn 7: Sl uttrapportering
- Analysegruppen, ved analyseleder ut arbeider en Hendelsesrapport
- Rapporten leses med invitasjon til korreksjon av analyseteam, ko mmuneoverlege og

avdelingsleder
- Rapporten presenteres for kommunalsjef , kommuneov erlege, kvalitetsleder og

kompetanse rådgiver HR

Trinn 8: Forankring og beslutningn av t iltak
- Kommunalsjef tar stilling til gje nnomføring av foreslåtte tiltak

Trinn 9: Læring og oppfølging
- Rapporten presenteres på ledermøte i Helse og Omsorg og i Kvalitetsutvalget. Det

avtales samtidig oppfølging av analysen i samme utvalg etter 4 - 6 mdr.
- Rapporten inngår i oversiktsdokument for tjenesteområdet. Den er offentlig, med

min dre kommunalsjef vurderer annet
- Oppfølgingsmøte om 6 - 8 uker etter med alle involverte: Hvordan går det nå?

Varighet 2 t.
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N økkelpersoner

Rolle Navn Organisasjon Tlf
Oppdragsgiver Christine Myhre Bråthen Kommunalsjef Helse og

omsorg
95161650

Medisinsk faglig
Rådgiver

Karin Møller Kommuneoverlege 95899205

Kvalitet Vakant Kvalitetsleder

Kompetanse Astrid Lundesgaa rd Kompetanserådgiver, HR 91395854

“akutt hjelpere” og
Analyseledere

Kari Gjerdingen Henriksen Jurist. Tildelingskontoret

Astrid Lundesgaa rd Kompetanserådgiver 91395854

Marianne Holthe
Hellestad

Samhandlingskoordinator 90098853

Karin Møller Kommuneoverlege 95899205

Medlemmer I
analyseteam

Heidi Lafton Enhetsleder Hønefoss
omsorgssenter

47710693

Anne Lill Hoeg Hodnesdal Legevaktsoverlege

Toyni Marie Kristiansen Enhetsleder
Fossetorget , BPA, og
Ullerål bofellesskap

95441811

Reni Odden Enhetsleder
Hvelven 89 bofellesskap

41921605
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Vedlegg 1: MAL FOR RAPPORT etter lokal gjennomgang

Lengde: 2 sider

Ansvarlig: Avdelingsleder /analyseleder

Tidspunkt : senest 4 uker etter hendelsen

Innhold.:

1. SAMMENDRAG
2. HVEM har initiert analysen (oppdragsgiver og rapport skriver )
3. HVILKEN enhet og evt.samarbeidspartnere
4. Dato og tidsrom
5. METODE – hvem har deltatt (ikke navne, men funksjoner og enheter), antall møter
6. RESULTAT – hva fant vi
7. FORBEDRINGSOMRÅDER – i vår organisasjon
8. KOMMENTARER – er det noe som andre kan ha glede av?
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Vedlegg 2: Lokal gjennomgang ( ikke alvorlig hendelse)

Trinn 1: Beslutt

Lokal gjennomgang?

Trinn 2.: Samle alle fakta

Trinn 3: Samle alle involverte

Trinn 4:Beskrive
hendelsesforløpet

Trinn 5: Identifiser
læringspunkter

Trinn 6: Kort rapport.
Informasjon til kommunalsjef

Trinn 7: implementer
læringspunktene
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Vedlegg 3: Hendelsesanaly se (alvorlige hendelser)

Trinn 1: Initiere analyse

Trinn 2: Samle alle fakta

Trinn 3: Samle alle involverte.
Intervju med nøkkelpersoner

Trinn 4: Beskrive
hendelsesforløp

Trinn 5: Analysere hendelsen

Trinn 6: Foreslå lærings og
forberdringsområder

Trinn 7: Sluttrapportering

Trinn 8: Beslutte tiltak

Trinn 9: Oppfølging
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Vedlegg 4 : Et eksempel på en hendelsesanalyse



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-3   Arkiv: 440  

 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

Hovedverneombudets orientering 1. kvartal 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-3   Arkiv: G30 &38  

 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 1. kvartal 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Bedriftshelsetjenesten gir en muntlig orientering om status leveranse bedriftshelsetjeneste til 

Ringerike kommune.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1529-1   Arkiv: 461  

 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

Sykefravær analyse 2014-2016 og pr. februar 2017 

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om sykefraværet 2014-2016 og sykefravær pr. februar 

2017, til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Sykefraværet i Ringerike kommune har hatt en positiv nedgang siden 2014. Både i 2014 og 

2015 lå sykefraværet på 8,8 %. Det totale sykefraværet for 2016 ble 8 % og er det laveste 

sykefraværet kommunen har hatt siden målingene startet i 2001.  

 

Den positive trenden fortsetter inn i 2017. Sykefraværet i januar 2017 ligger 0,3 prosentpoeng 

lavere enn januar 2016. Dagens målinger for februar 2017 viser at fraværet ligger 0,7 

prosentpoeng lavere enn målingen for februar 2016.  

 

 

Innledning  

 

Sykefraværet i Ringerike kommunen lå på 8,8 % i 2014 og i 2015, og gikk ned til 8 % i 2016. 

Sammenlignet med 2015, er dette en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Den største nedgangen står 

helse og omsorg for som har redusert fra 12 % i 2015 til 10,5 % i 2016, dette tilsvarer en 

prosentvis nedgang på hele 12,5 %. Grunnskole har en liten økning i sykefraværet tilsvarende 

0,4 prosentpoeng fra 2015 til 2016, her var det også en økning fra 2014 til 2015 med 0,3 

prosentpoeng.  

 

  
  

 
Totalt 2014 Totalt 2015 Totalt 2016 



- 

Hele kommunen 
Totalt 8,8 8,8 8,0 

Egenmeldt 0,9 1,1 1,0 

  Korttid  1,4 1,7 1,6 

  Langtid 6,4 6,0 5,4 

Administrasjon og 
fellesutgifter 

Totalt 6,2 6,5 5,6 

Egenmeldt 0,7 0,8 1,0 

  Korttid 0,9 0,6 0,9 

  Langtid 4,2 5,1 3,7 

Barnehage 
Totalt 9,6 9,8 8,8 

Egenmeldt 1,4 1,6 1,4 

  Korttid 1,5 2 1,6 

  Langtid 6,7 6,2 5,8 

Grunnskole 
Totalt 5,4 5,7 6,1 

Egenmeldt 0,8 0,9 0,8 

  Korttid 0,9 1,0 1,1 

  Langtid 3,7 3,8 4,2 

Spesielle tiltak barn og 
unge 

Totalt 8,8 6,8 7,6 

Egenmeldt 0,9 1,1 1,2 

  Korttid 1,2 1,8 1,4 

  Langtid 6,7 3,9 5,0 

Kulturtjenesten 
Totalt 6,8 5,2 5,0 

Egenmeldt 0,6 0,4 0,7 

  Korttid 0,5 0,4 1,4 

  Langtid 5,7 4,4 2,9 

Helse og omsorg  
Totalt 11,9 12 10,5 

Egenmeldt 0,8 1,2 1,1 

  Korttid 1,9 2,3 2,1 

  Langtid 9,2 8,5 7,3 

Samfunn (Tekniske 
områder) 

Totalt 5,4 6,1 4,9 

Egenmeldt 0,8 1,0 0,9 

  
Korttid 1,0 1,3 1,2 

Langtid 3,6 3,7 2,8 

 

Figur.1 Sykefravær sammenligner 2014, 2015 og 2016 totalt og fordelt på områder 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi på de ulike former for sykefravær, så har langtidsfraværet gått jevnt nedover de siste 3 

årene. Det siste året har også korttidsfraværet og bruk av egenmeldinger gått ned. Det er 



- 

totalt sett en positiv utvikling i sykefraværet i perioden 2014 – 2016: 

 

 
 

 

 

Sykefraværet varierer med årstidene og følger tilnærmet det samme mønsteret hvert år, selv om 

nivået reduseres: 

 

 
 

 

Sykefravær januar og februar – 2016 og 2017 

 



- 

  
  

 
Januar 2016 Januar 2017 

 
Februar 2016 Februar 2017 

Hele kommunen 
Totalt 9,9 9,6 10,3 9,6 

Egenmeldt 1,4 1,6 1,3 1,3 

  Korttid  3,1 2,1 3,0 2,2 

  Langtid 5,4 5,9 5,9 6,1 

Administrasjon og 
fellesutgifter 

Totalt 9,7 7,9 8,9 7,8 

Egenmeldt 2,5 0,7 1,6 2,1 

  Korttid 2,6 1,9 2,0 0 

  Langtid 4,6 5,3 5,1 5,7 

Barnehage 
Totalt 11,5 10,2 11,3 11,2 

Egenmeldt 2,2 1,5 2,0 1,6 

  Korttid 4,6 1,8 3,5 1,8 

  Langtid 4,7 6,9 5,7 7,8 

Grunnskole 
Totalt 7,3 7,5 9,2 8,6 

Egenmeldt 1,3 1,1 1,5 0,8 

  Korttid 2,2 1,4 2,5 1,7 

  Langtid 3,8 5,0 5,2 6,1 

Spesielle tiltak barn og 
unge 

Totalt 8,2 8,3 5,3 9,2 

Egenmeldt 2,1 2,1 1,2 1,3 

  Korttid 2,4 0,8 0,9 2,4 

  Langtid 3,7 5,4 3,2 5,5 

Kulturtjenesten 
Totalt 8,5 5,3 15,4 7,8 

Egenmeldt 2,6 0,6 1,3 0,6 

  Korttid 2,0 0,7 8,4 0 

  Langtid 3,9 4,0 5,7 7,2 

Helse og omsorg  
Totalt 12,2 12,4 12,4 11,8 

Egenmeldt 1,1 2,0 1,1 1,5 

  Korttid 3,9 2,8 4,1 3,3 

  Langtid 7,2 7,6 7,3 7,0 

Samfunn (Tekniske 
områder) 

Totalt 7,6 5,9 7,5 4,9 

Egenmeldt 1,5 1,9 1,4 1,5 

  
Korttid 1,9 1,3 1,3 1,0 

Langtid 4,2 2,7 4,8 2,4 

 

Det totale fraværet i januar og februar 2017 ligger på samme nivå, med 9,6 %.  

Sammenligner vi målingene for februar 2016 mot februar 2017, så har alle sektorene redusert 

sitt totale fravær, unntatt sektor Spesialtiltak barn og unge som har hatt en stor økning. 

Barnehagene den laveste reduksjonen på 0,1 prosentpoeng – Kultur og Samfunn de største 

reduksjonene, i forhold til samme tid i fjor. 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at sykefraværet i kommunen reduseres. Kommunens ledere 

jobber kontinuerlig med sykefraværet i sine enheter og rådmannen forutsetter at dette arbeidet 

optimaliseres. Kommunalsjefene følger enhetene nøye og er i dialog med de enhetsledere med 

størst utfordringer. Likeledes ser rådmannen viktigheten av å se til de enheter med et lavt 

sykefravær, for å lære av ulikheter og bedre nærværsarbeidet. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

Rapport fra AKAN - utvalget  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmilløutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

AMU har bedt om kort statusrapport fra AKAN-utvalget ved AMU-møter. 

 

Beskrivelse av saken 

 Retningslinjene er under utarbeidelse i tråd med handlingsplan. 

 Hjelpeverktøy til «den vanskelige samtalen»/ e-læring er publisert på intranett 

 Antall pågående AKAN-avtaler totalt: 2 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar statusrapport fra AKAN-utvalget til orientering. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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